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Határozattervezet: 
 

Proposed resolution: 

A CyBERG CORP. Nyrt. 
(székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. 
földszint 1.; cégjegyzékszám: 01-10-140303; a 

továbbiakban: Társaság) 
 

CyBERG CORP. Nyrt. (registered address: 1051 
Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.; 
company registry number: 01-10-140303; 

hereinafter, the “Company”) 

2023. április 3. napján megtartott 
rendkívüli közgyűlésének 

[•]/2023. (IV. 3.) számú közgyűlési határozata: 

GM Resolution No. [•]/2023. (IV. 3.) of the 
extraordinary general meeting held on April 

3, 2023 
  

A CyBERG CORP. Nyrt. közgyűlése akként dönt, 
hogy a Társaságot fenyegető fizetésképtelenségi 
helyzetben a Társaság a csődeljárás lehetőségével 
kíván élni, és erre tekintettel – a Cstv. 8. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján – a Társaság a 
Cstv. 7. § (1) bekezdése szerinti, csődeljárás 
lefolytatása iránti kérelmet nyújt be a székhelye 
szerint illetékes törvényszéktől. 

The general meeting of CyBERG CORP. Nyrt. 
resolves that the Company wishes to make use of 
the possibility of bankruptcy in the insolvency 
situation threatening the Company and, 
therefore, with reference to the provisions of 
Section 8(1) of the Bankruptcy Act, applies to the 
court having jurisdiction for the place where the 
Company is domiciled for initiating bankruptcy 
proceedings against the Company pursuant to 
Section 7(1) of the Bankruptcy Act. 

A közgyűlés a csődeljárás kérelmezésére 
vonatkozó döntéssel összefüggésben utasítja 
Rózsa Balázst, a Társaság igazgatótanácsának 
elnökét, hogy intézkedjen 

In connection with the decision of the General 
Meeting requesting to initiate the bankruptcy 
proceeding of the Company, the General Meeting 
instructs Balázs Rózsa, chairman of the Board of 
Directors of the Company, to 

(i) a csődeljárás lefolytatása iránti 
kérelemnek a Társaság székhelye szerint 
illetékes törvényszékhez történő 
benyújtása, valamint 

(i) arrange for the filing of the application for 
bankruptcy proceedings with the court 
having jurisdiction for the place where the 
Company is domiciled; and 

 
(ii) a munkavállalóknak a csődeljárás 

lefolytatása iránti kérelem benyújtásáról 
történő tájékoztatása 

iránt, és általában tegyen meg bármilyen és 
minden intézkedést és nyilatkozatot, ami a 
Társaság csődeljárásának megindítása és 
lefolytatása során szükséges. 

(ii) inform the employees about the filing of 
the application for bankruptcy, 

and in general, to take any and all actions and 
make any and all declarations necessary in the 
commencement and conduct of the Company's 
bankruptcy proceedings. 

  
Budapest, 2023. április 3. 

 
Budapest, April 3, 2023 

 
_________________________ 

[•] 
Levezető elnök/ 

Chairman of the general meeting 

_________________________ 
[•] 

Jegyzőkönyvvezető/ 
Keeper of minutes 

 
_________________________ 

[•] 
Jegyzőkönyv hitelesítő/ 

Person certifying the minutes 
 


